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CÉGLÁTOGATÁS
az Ostorházi Bevonattechnika Kft.-nél

SZERZŐ: Bíró Imola / KÖVET Egyesület

Az egyik legrégebbi és legaktívabb KÖVET-tagvállalat telephelyén tet-
tünk látogatást szeptember 22-én Százhalombattán. A 60 főt foglal-
koztató, működésének 25. évét taposó, családi tulajdonú kisvállalat 
alapításától kezdve mélyen elkötelezett a fenntarthatóság iránt. 

A német szakmai alapokkal és egy atyai jó 
barát segítségével 1991-ben, a rendszervál-
tást követően induló vállalkozás tulajdonosai 
az Ostorházi fi vérek. Mindhárman a kompro-
misszumok nélküli megoldások, a legmaga-
sabb színvonalon és felelősséggel végzett 
munka elkötelezett hívei. A nap folyamán 
elsőként a társaság vállalkozási ügyvezető 
igazgatója, dr. Ostorházi László tartott rö-
vid cégbemutatót, amelyben összefoglalta a 
cég 25 éves történetét, tevékenységét. Be-
tekintést nyerhettünk a négy üzletágukban 
elvégzett érdekesebb munkákba, megis-
merhettük a mérnökeik által létrehozott in-
novációkat. A cég tevékenysége pár 
szóban összefoglalva: bármely felü-
leten, bármilyen célból igény szerinti 
bevonat készítése. 
Első telephelyüket Érden építet-
ték fel 1995-ben, majd a munkák 
sokasodása miatt ezt egy sziget-
szentmiklósi bérelt ipari csarnokkal 
egészítették ki. Anyagilag azonban 
ez fenntarthatatlannak bizonyult, 
ezért egy nagy horderejű fejlesztés-
be fogtak saját tőke, hitel és pályá-
zati forrás bevonásával. A százhalombattai 
Batta Ipari Parkban 2010-ben kezdték meg 
új telephelyük, a Bevonattechnikai Centrum 
építését, amely mintegy félmilliárd forintba 
került. A szalagátvágásra 2013-ban került 
sor, és mára három telephellyel rendelkez-
nek az országban (Érd, Százhalombatta és a 
Nógrád megyei Kemence). 
Az igazgató beszélt a vállalat növekedési 
üteméről is. Elmondása szerint sosem akar-
tak ugrásszerűen megnövekedni, ehelyett a 
lassú, egyenletes ívű fejlesztést részesítet-
ték előnyben. Az elmúlt 25 évre visszatekint-
ve úgy tűnik, ez valóban a cég fenntartható 
fejlesztési módja, amely egyaránt tekintettel 
van a környezeti és az emberi erőforrásokra. 
A dolgozók számára tisztességes megélhe-
tést nyújt a vállalat, a profi t nagy részét pe-

dig a fejlesztésekbe forgatják vissza. Céljuk 
a hosszú távú értékteremtés, valamint a 
magas szintű minőségi és környezetvédel-
mi előírásoknak történő megfelelés, amit 
az iparág hazai képviselői közül az elsők 
között értek el. Hazai, jól képzett munkaerő 
hiányában vállalták az oktatásban való ak-
tív részvételt, OKJ-s szinten képezve ki az 
iparág számára a megbízható munkaerőt. 
A szakmunkásképzés mellett a mérnök-
képzésben is szerepet vállaltak, hogy már a 
munkadarabok és a felületek tervezésekor 
fi gyelmet fordítsanak a fenntartható és kör-
nyezetbarát felületkezelési technikákra és 

karbantartási szempontokra, megkönnyítve 
ezzel a későbbi munkálatokat. Az Ostorházi 
fi úk gondolkodását a nyughatatlanság, az új 
módszerek és megoldások kitalálása, a fo-
lyamatos innovációra való törekvés jellemzi. 
Ezt számos munkafolyamatnál bevetik, al-
kalmazkodva az új kihívásokhoz és a meg-
rendelők új igényeihez. Számos, házon belül 
kikísérletezett, levédett fejlesztést köszön-
het az iparág az Ostorházi Kft.-nek, mint 
például a kétkomponensű, oldószermentes, 
forrón szórt cső belső bevonatok készítését. 
Az ebédet követően bejártuk a telephelyet. 
Ostorházi László megmutatta az épüle-
tet, amelyet Dárdai Balázs, a Serrubato Kft. 
építésze tervezett. Az építésszel sikerült 
olyan jól együtt gondolkodni, dolgozni, hogy 
esztétikailag és funkcionálisan is pontosan 

a cég igényeire szabta az ipari csarnokot. 
A végeredmény önmagáért beszél: az Os-
torházi Kft. üzemcsarnoka már külsejével 
is kiemelkedik az ipari park csarnokai közül. 
A kertben, amely még nem nyerte el végleges 
formáját, ültettek többek között levendulát, 
valamint 85 gyümölcsfát, minden munkatárs 
egyet-egyet, amelyeknek a gondozása is az 
adott kollégákra hárul. Jövőre már jelentős 
mennyiségű termést lehet majd leszüretelni 
a fákról. A cégbejáráson az ügyvezető igaz-
gató  felvázolta a tervezett környezeti fej-
lesztéseket, az út- és kapuépítést, további 
parkosításokat, dolgozói pihenőt. A csarnok-

ba belépve számos munkadarabot 
megnéztünk, és néhány éppen zajló 
munkafolyamatba is betekintést 
nyertünk. A mobil festőműhelyben 
például az Országház kerítéseleme-
it javították, egy másik részlegben 
pedig feketére festették a már javí-
tott elemeket. De láttunk Brazíliába 
készülő bányagépelemeket, apró 
szegecseket repülőgépekhez, kü-
lönböző alkatrészeket szivattyúk-
hoz, víztoronyhoz, kikötőépítéshez. 

Néhány munkadarabnál László büszkén ma-
gyarázta, hogy a bevonat készítéséhez saját 
eszközt kellett kifejleszteniük, amely a leg-
hatékonyabban végzi el a munkafolyamatot. 
Távozáskor az előcsarnokban megtekintet-
tük a „Kreatív Magyarország – Mérnöki Tu-
dás – Múlt, jelen jövő” című poszterkiállítást, 
amely bemutatja a hazai mérnökök által 
létrehozott műszaki találmányokat, fejlesz-
téseket számos mérnöki területről, úgymint 
gépészet, építészet, közlekedés, vízépítés, 
robotika.
A látogatás tapasztalatait összefoglalva úgy 
érezzük, emberileg és szakmailag is értékes 
tudással lettünk gazdagabbak. Elmondhat-
juk, hogy az Ostorházi Bevonattechnika Kft. 
példaértékűen, a fenntarthatóságra töre-
kedve végzi munkáját.


